
ՆԱԽԱԳԻԾ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

Օ Ր Ե Ն Ք Ը  

 

«ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության 1999 թվականի ապրիլի 14-ի օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 

32-րդ հոդվածում` 

1) լրացնել նոր` 3.1-ին կետով հետևյալ բովանդակությամբ. 

«3.1. Փոստային կապի միջոցով ներկայացված տեղեկատվության տրամադրման 

դիմումով կարող է պահանջվել միայն սույն օրենքի 11-րդ հոդվածի հիմքերով 

սահմանափակված մատչելիությամբ տեղեկություն չպարունակող տեղեկություններ: 

Եթե հայցվող տեղեկատվությունը պարունակում է սույն օրենքի 11-րդ հոդվածի 

հիմքերով սահմանափակված մատչելիությամբ տեղեկություն, ապա էլեկտրոնային 

եղանակով ներկայացված դիմումը պետք է հաստատված լինի դիմումը ներկայացնող 

անձի էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ:». 

2) լրացնել նոր` 6.1-ին կետով հետևյալ բովանդակությամբ. 

«6.1. Սույն օրենքի 11-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 3-րդ կետով սահմանած 

տեղեկատվության մեջ նշվում են անշարժ գույքի միավորի գտնվելու վայրը և անվանումը, 

իրավունքի տեսակը, կադաստրային ծածկագիրը՝ անշարժ գույքի միավորի գտնվելու 

վայրի և անվանման հստակ նկարագրի բացակայության դեպքում:». 

3) 9-րդ մասում «(էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության տրամադրում)» բառերը 

փոխարինել «(էլեկտրոնային կամ ինքնաշխատ եղանակով տեղեկատվության 

տրամադրում)» բառերով. 



4) 10-րդ մասում «առանձնահատկությունները» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաև 

անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի պաշտոնական կայքէջի էլեկտրոնային համակարգի 

միջոցով ինքնաշխատ եղանակով տրամադրվող վճարովի տեղեկատվության ցանկը» 

բառերը: 

 

ՀՈԴՎԱԾ 2. Օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«4. Դիմումով ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի կամ անշարժ գույքի միավորի 

նույնականացված չլինելը կամ սույն օրենքի 32-րդ հոդվածի 3.1-ին մասով սահմանված 

պահանջները պահպանված չլինելը կամ տեղեկատվության տրամադրման ծառայության 

մատուցման համար սույն օրենքով սահմանված չափով գումարը վճարած չլինելը հիմք է 

տեղեկատվության տրամադրումը կասեցնելու համար:»: 

 

ՀՈԴՎԱԾ 3.Օրենքի 73-րդ հոդվածի 1-ին մասում՝ 

1) 11.5-րդ կետում «համար» բառից հետո լրացնել «, բացառությամբ սույն մասի 11.8-րդ 

կետով սահմանված դեպքերի» բառերը. 

2) 11.6-րդ կետում «համար» բառից հետո լրացնել «, բացառությամբ սույն մասի 11.7-րդ 

կետով սահմանված դեպքերի» բառերը. 

3) լրացնել նոր` 11.7-րդ և 11.8-րդ կետեր հետևյալ բովանդակությամբ. 

 «11.7) գյուղատնտեսական նշանակության մեկ միավոր հողամասի կադաստրային 

արժեքի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման համար` 500 դրամ. 

   11.8) գյուղատնտեսական նշանակության մեկ միավոր հողամասի նկատմամբ կամ 

դրա որևէ մասի նկատմամբ միևնույն տեսակի իրավունքի կամ սահմանափակման, դրա 

փոփոխման կամ դադարման վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման համար՝ 500 

դրամ.». 

4) 12-րդ կետում «9-11.6-րդ» բառերը փոխարինել «9-11.8-րդ» բառերով. 

5) լրացնել նոր` 27-րդ կետով հետևյալ բովանդակությամբ. 

«27) անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի պաշտոնական կայքէջի էլեկտրոնային 

համակարգի միջոցով ինքնաշխատ եղանակով տրամադրվող յուրաքանչյուր 

տեղեկատվության համար՝ 500 դրամ:»: 



 

 ՀՈԴՎԱԾ 4. Օրենքի 74-րդ հոդվածը լրացնել նոր` 13-րդ մասով հետևյալ 

բովանդակությամբ. 

«13. Սույն օրենքի 73-րդ հոդվածի 27-րդ կետով նախատեսված տեղեկատվությունը 

տրամադրվում է անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի պաշտոնական կայքէջում 

հասանելի վճարահաշվարկային համակարգի միջոցով նույն կետով սահմանված վճարը 

կատարելուց հետո՝ անմիջապես:»: 

 

ՀՈԴՎԱԾ 5. Օրենքի 75-րդ հադվածը լրացնել նոր` 6-րդ մասով հետևյալ 

բովանդակությամբ. 

«6. Սույն հոդվածով սահմանված արտոնությունները չեն տարածվում սույն օրենքի 73-

րդ հոդվածի 1-ին մասի 27-րդ կետով սահմանված տեղեկատվության տրամադրման 

վրա:»: 

 

ՀՈԴՎԱԾ 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 

<<ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ>> 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>> ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

1. Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը 

<<Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին>> Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին>> 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 1-ին հոդված (գործող օրենքի 32-րդ 

հոդված)-ում կատարվող լրացումը նպատակ ունի հստակեցնել նշված օրենքի 11-րդ 

հոդվածի հիմքերով և կարգով սահմանափակված մատչելիությամբ տեղեկություն 

ստանալու համար, դիմումատուի կողմից դիմումը անձամբ սպասարկման գրասենյակ 

ներկայացնելու, կամ էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու դեպքում պարտադիր 

էլեկտրոնային ստորագրության սահմանումը:   

Նախագծի 2-րդ հոդվածում (գործող օրենքի 33-րդ հոդված) խմբագրվում է և 

նախատեսվում է, որ սույն օրենքի նոր լրացվող 32-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված 

պահանջները պահպանված չլինելը կամ տեղեկատվության տրամադրման ծառայության 

մատուցման համար սույն օրենքով սահմանված չափով գումար վճարած չլինելը հիմք 

տեղեկատվության տրամադրումը կասեցնելու համար:   

 Նախագծի 3-րդ հոդվածում (գործող օրենքի 73-րդ հոդված) նախատեսվում են 

լրացումներ, ըստ որոնց նվազեցվում է գյուղատնտեսական հողամասերի համար 

տեղեկատվության տրամադրման վճարները և սահմանվում է անշարժ գույքի պետական 

ռեգիստրի պաշտոնական կայքէջի էլեկտրոնային համակարգի միջոցով ինքնաշխատ 

եղանակով տրամադրվող յուրաքանչյուր տեղեկատվության համար վճար: 

Նախագծի 4-րդ հոդված (գործող օրենքի 74-րդ հոդված)-ում նախատեսվում է, որ 

անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի պաշտոնական կայքէջի էլեկտրոնային համակարգի 

միջոցով ինքնաշխատ եղանակով տրամադրվող յուրաքանչյուր տեղեկատվությունը 



տրամադրվում է անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի պաշտոնական կայքէջում 

հասանելի վճարահաշվարկային համակարգի միջոցով նույն կետով սահմանված վճարը 

կատարելուց հետո` անմիջապես:  

2. Առաջարկվող կարգավորման բնույթը 

<<Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին>> Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում առաջարկվող լրացումների կարգավորման բնույթն է 

համակարգի կողմից իրականացվող գործառույթների պարզեցումը:  

3. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները, անձինք և 

նրանց դիրքորոշումը 

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի 

պետական կոմիտեի աշխատակազմի կողմից:  

4. Ակնկալվող արդյունքը 

Նախագծի ընդունմամբ իրավական կարգավորում կստանան անշարժ գույքի 

պետական միասնական կադաստրի տեղեկատվության էլեկտրոնային եղանակով 

տրամադրման ոլորտում քաղաքացիների և պետական մարմնի գործողությունները:  



 

Պետական բյուջեի կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեների վրա 
ազդեցությունը 

Ցուցանիշներ  

ընթացիկ 2018թ.  
Հաջորդող 3 տարիները  

2019թ. 2020թ.  2021թ.  

Ըստ 2018թ. 
պետական 

բյուջեի   

 

Փոխու-
թյունը 
2018թ. 

պետական 
բյուջեի  

համեմատ 

Փոփոխությունն 
ընթացիկ 
տարվա 

համեմատ  

Փոփոխությունն 
ընթացիկ 
տարվա 

համեմատ  

Փոփոխությունն 
ընթացիկ 
տարվա 

համեմատ  

1  2  3  4  5  6  

1.Եկամուտներ Չկա     

1.1. պետական բյուջեի 
եկամուտներ  

     

1.2. ՏԻՄ եկամուտներ       

2. Ծախսեր Չկա     

2.1. պետական բյուջեի 
ծախսեր 

     

2.2. ՏԻՄ բյուջեի ծախսեր       

3. Ֆիսկալ ազդեցության 
գնահատական 

Չկա 
    

3.1. պետական բյուջե       

3.2. ՏԻՄ բյուջե       

4. Եկամուտների և ծախսերի 
հաշվարկների մանրամասն 
ներկայացում 
(անհրաժեշտության դեպքում 
կարող է ներկայացվել 
հավելվածի տեսքով)  

Չկա     

4.1. Եկամուտների գնահատում      

4.2. Ծախսերի գնահատում       

5.  Այլ տեղեկություններ (եթե 
այդպիսիք առկա են)  

Չկա     

 



 
ՏԵՂԵԿԱՆՔ N 1 

<<ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ>> 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ 

ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՄ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ 

ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

<<Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին>> Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին>> 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ 

իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն չի առաջանում:  

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ N 2 

<<ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ>> 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ՏԵՂԱԿԱՆ 

ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԷԱԿԱՆ 

ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԿԱՄ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 
 

<<Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին>> Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին>> 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունման կապակցությամբ 

պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և 

ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում:  

 

 



 Հոդված 32.  Անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի 

տեղեկատվության տրամադրումը 

 

1. Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի անշարժ գույքի պետական միասնական 

կադաստրի տվյալների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու նպատակով օրենքով 

սահմանված կարգով դիմելու գրանցումն իրականացնող լիազոր մարմնին: 

2. Տեղեկատվության տրամադրման դիմումը պետք է բովանդակի սույն օրենքի 24-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասի 2-7-րդ կետերով սահմանված տվյալները, ինչպես նաև հայցվող 

տեղեկատվության էությունը որոշելու համար անհրաժեշտ տվյալները:  

Դիմումին կից ներկայացվում է տեղեկատվության տրամադրման վճարի մուծման 

անդորրագիրը, բացառությամբ սույն օրենքի 75-րդ հոդվածով նախատեսված 

տեղեկատվության անվճար տրամադրման դեպքերի: 

3. Գրավոր դիմումը ներկայացվում է կամ փոստով առաքվում է սպասարկման 

գրասենյակ, ընդ որում` այն կարող է ներկայացվել ցանկացած սպասարկման գրասենյակ՝ 

անկախ անշարժ գույքի գտնվելու վայրից: 

Տեղեկատվության տրամադրման դիմումը կարող է ներկայացվել նաև էլեկտրոնային 

եղանակով՝ անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի պաշտոնական կայքէջի էլեկտրոնային 

համակարգի միջոցով: 

3.1. Փոստային կապի միջոցով ներկայացված տեղեկատվության տրամադրման 

դիմումով կարող է պահանջվել միայն սույն օրենքի 11-րդ հոդվածի հիմքերով 

սահմանափակված մատչելիությամբ տեղեկություն չպարունակող տեղեկություններ: 

Եթե հայցվող տեղեկատվությունը պարունակում է սույն օրենքի 11-րդ հոդվածի 

հիմքերով սահմանափակված մատչելիությամբ տեղեկություն, ապա էլեկտրոնային 

եղանակով ներկայացված դիմումը պետք է հաստատված լինի դիմումը ներկայացնող 

անձի էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ: 

4. Գրանցումն իրականացնող լիազոր մարմինը մերժում է տեղեկատվության 

տրամադրումը միայն այն դեպքերում, եթե՝ 

1) տեղեկատվությունը պարունակում է օրենքով սահմանված կարգով պետական, 

ծառայողական գաղտնիք համարվող տեղեկություն. 

2) տեղեկատվությունը պարունակում է սույն օրենքի 11-րդ հոդվածի հիմքերով և 

կարգով սահմանափակված մատչելիությամբ տեղեկություն: 

5. Գույքի և դրա նկատմամբ իրավունքների և սահմանափակումների վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը տրամադրվում է գրանցման մատյանից և կադաստրային գործից 

անշարժ գույքի միավորի վերաբերյալ տեղեկությունների միասնական քաղվածքի 

(այսուհետ՝ միասնական տեղեկանք), գույքի նկատմամբ գրանցված առանձին 

իրավունքների, սահմանափակումների կամ անշարժ գույքի պետական միասնական 



կադաստրում առկա գույքի վերաբերյալ այլ տեղեկությունների, ինչպես նաև 

կադաստրային գործի առանձին փաստաթղթերի քաղվածքների կամ պատճենների ձևով: 

6. Միասնական տեղեկանքում պետք է նշվեն դրա տրամադրման պահին տվյալ 

անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ գրանցման մատյանում գրանցված բոլոր 

իրավունքները և սահմանափակումները, ինչպես նաև գրանցման մատյանում գույքի 

վերաբերյալ գրառված այլ տեղեկությունները: Միասնական տեղեկանքը գործարքներ 

կնքելու համար միակ փաստաթուղթն է, որով հավաստվում են սույն մասում ներկայացված 

տեղեկությունները, և որը պարտադիր է սույն օրենքի 24-րդ հոդվածի 6-րդ մասով 

սահմանված գործարքների վավերացման համար, բացառությամբ Հայաստանի 

Հանրապետության հողային օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 3-րդ մասով և «Իրավունք 

հաստատող փաստաթղթերը չպահպանված անհատական բնակելի տների կարգավիճակի 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված պետական կամ 

համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի օտարման դեպքերի: 

Միասնական տեղեկանք տրամադրվում է միայն անշարժ գույքի այն միավորների 

վերաբերյալ, որոնց նկատմամբ իրավունքները գրանցվել են 1998 թվականի մարտի 1-ից 

հետո: Միասնական տեղեկանքն ուժի մեջ է 15 աշխատանքային օր: 

Միասնական տեղեկանքի ձևը հաստատում է անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի 

ղեկավարը: 

6.1. Սույն օրենքի 11-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 3-րդ կետով սահմանած 

տեղեկատվության մեջ նշվում են անշարժ գույքի միավորի գտնվելու վայրը և 

անվանումը, իրավունքի տեսակը, կադաստրային ծածկագիրը՝ անշարժ գույքի 

միավորի գտնվելու վայրի և անվանման հստակ նկարագրի բացակայության դեպքում: 

7. Կադաստրային գործի փաստաթղթերի իսկական օրինակները կարող են 

տրամադրվել միայն օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով՝ դատական կամ 

դատախազության կամ քրեական հետապնդման այլ մարմինների որոշումների հիման 

վրա: 

Սույն մասով նախատեսված հիմքերով կադաստրային գործի փաստաթղթերի 

իսկական օրինակները համապատասխան մարմնում գտնվելու ընթացքում, գրանցող 

մարմնում պահպանվող այդ փաստաթղթերի պատճենները, այդ թվում նաև էլեկտրոնային 

պատճենները, հիմք են գրանցող մարմնի կողմից համապատասխան գործառույթներ 

իրականացնելու համար, եթե նման գործառույթի իրականացումն օրենքով սահմանված 

կարգով չի արգելվել կամ սահմանափակվել: 

8. (մասն ուժը կորցրել է 20.10.16 ՀՕ-166-Ն) 

9. Համապատասխան համակարգչային ծրագրային ապահովման առկայության 

դեպքում անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի տվյալների մասին 

տեղեկատվությունը կարող է տրամադրվել նաև համացանցի միջոցով կամ այդ 



նպատակով կիրառելի էլեկտրոնային հաղորդակցության այլ միջոցներով (էլեկտրոնային 

կամ ինքնաշխատ եղանակով տեղեկատվության տրամադրում): 

10. Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվություն ստանալու դիմումների ներկայացման 

և տեղեկատվության տրամադրման ընթացակարգերի առանձնահատկությունները, 

ինչպես նաև անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի պաշտոնական կայքէջի 

էլեկտրոնային համակարգի միջոցով ինքնաշխատ եղանակով տրամադրվող վճարովի 

տեղեկատվության ցանկը սահմանում է անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի ղեկավարը: 

 

 Հոդված 33.  Անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի

տեղեկատվության տրամադրման պայմանները 

  

1. Որոշակիորեն նույնականացված (միանշանակ որոշված) անշարժ գույքի միավորի 

վերաբերյալ հայցվող տեղեկատվությունը տրամադրվում է ոչ ուշ, քան սպասարկման 

գրասենյակ դիմումը ներկայացվելու օրվանից հետո` երրորդ աշխատանքային օրը: 

2. Անշարժ գույքի միավորը համարվում է նույնականացված, եթե դիմումի մեջ նշված է 

անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիրը կամ հասցեն կամ անշարժ գույքի գտնվելու 

վայրի նկարագիրը՝ տվյալ միավորի նկատմամբ իրավունք ունեցող որևէ սուբյեկտի անվան 

(անվանման) հետ միաժամանակ, կամ դիմումի հետ ներկայացվել է անշարժ գույքի 

միավորի նշագրմամբ կադաստրային քարտեզի համապատասխան հատվածը: 

3. Անձի վերաբերյալ տվյալները համարվում են նույնականացված, եթե դիմումում 

առնվազն նշված են` 

1) ֆիզիկական անձի դեպքում՝ 

ա. ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը և ծննդյան ամսաթիվը, 

բ. ֆիզիկական անձի անձը հաստատող փաստաթղթի անվանումը և համարը, 

գ. ֆիզիկական անձի հանրային ծառայությունների համարանիշը. 

2) իրավաբանական անձի դեպքում՝ իրավաբանական անձի անվանումը, 

իրավաբանական անձի պետական գրանցման փաստաթղթերում առկայության դեպքում՝ 

իրավաբանական անձի գրանցման համարը կամ հարկ վճարողի հաշվառման համարը: 

4. Դիմումով ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի կամ անշարժ գույքի միավորի 

նույնականացված չլինելը հիմք է սույն օրենքի 11-րդ հոդվածով նախատեսված 

տեղեկատվության տրամադրումը կասեցնելու համար: 

4. Դիմումով ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի կամ անշարժ գույքի 

միավորի նույնականացված չլինելը կամ սույն օրենքի 32-րդ հոդվածի 3-րդ մասով 

սահմանված պահանջները պահպանված չլինելը կամ տեղեկատվության 

տրամադրման ծառայության մատուցման համար սույն օրենքով սահմանված չափով 

գումարը վճարած չլինելը հիմք է տեղեկատվության տրամադրումը կասեցնելու 

համար: 



5. Անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի ղեկավարը կարող է սահմանել սույն հոդվածի 

1-ին մասով նախատեսված դիմումների հիման վրա տեղեկատվության տրամադրման 

առավել սեղմ ժամկետներ: 

6. Եթե դիմումը վերաբերում է որևէ աշխարհագրական տարածքում կամ որևէ 

ընդհանուր բնութագիր ունեցող չնույնականացված անշարժ գույքի միավորների 

վերաբերյալ ամփոփ, վերլուծական կամ այլ բնույթի տեղեկությունների տրամադրմանը, և 

հայցվող տեղեկատվությունը նախապատրաստելու համար գրանցող մարմինը պետք է 

կատարի անշարժ գույքի միավորների նույնականացման և տեղեկությունների որոնման 

կամ տարբեր նյութական կրիչների վրա գտնվող տեղեկությունների համադրման 

աշխատանքներ, ապա նման տեղեկատվությունը դիմողին տրամադրվում է 25 

աշխատանքային օրվա ընթացքում, որի մասին դիմումը ստանալուց հետո` հինգ 

աշխատանքային օրվա ընթացքում, գրավոր տեղեկացվում է դիմողը` նշելով հետաձգման 

պատճառները, տեղեկությունը տրամադրելու վերջնական ժամկետը և տեղեկատվության 

տրամադրման համար վճարի չափը, որը հաշվարկվում է` հիմք ընդունելով 

նույնականացման ենթակա անշարժ գույքի միավորների քանակը: 

 

 

 Հոդված 73.  Պետական գրանցման, տեղեկատվության տրամադրման և այլ

ծառայությունների համար գանձվող վճարների չափերը 

  

1. Պետական գրանցման և տեղեկատվության տրամադրման ծառայությունների 

մատուցման համար գանձվում են՝ 

1) անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ մեկ գույքային իրավունքի ծագման, փոփոխման 

կամ փոխանցման պետական գրանցման համար, բացառությամբ սույն մասի 2-րդ և 3-րդ 

կետերով սահմանված դեպքերի՝ 25000 դրամ. 

2) գյուղատնտեսական նշանակության հողամասի նկատմամբ մեկ գույքային 

իրավունքի ծագման, փոփոխման կամ փոխանցման պետական գրանցման համար՝ 2000 

դրամ. 

2.1) անշարժ գույքի օբյեկտի գրանցման դեպքում անշարժ գույքի օբյեկտի մաս կազմող 

ամբողջ հաղորդակցության ցանցի կամ դրա մասի նկատմամբ մեկ գույքային իրավունքի 

ծագման, փոփոխման կամ փոխանցման պետական գրանցման համար` 25000 դրամ. 

3) միջազգային կազմակերպությունների վարկերի և դրամաշնորհների, պետական 

բյուջեի միջոցների հաշվին կառուցված և քաղաքացիներին փոխանցված 

բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների, անհատական բնակելի տների միավորի 

նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման, Շիրակի և Լոռու մարզերի 

համայնքներին հանձնված նախկին պետական բնակարանային ֆոնդի նկատմամբ 

համայնքի անվամբ իրավունքների պետական գրանցման, Շիրակի և Լոռու մարզերի 



բնակավայրերում պետական գնման պայմանագրով նախատեսված բնակարանային 

ֆոնդի կառուցապատման համար ձեռք բերված հողամասերի նկատմամբ 

սեփականության իրավունքի պետական գրանցման, ինչպես նաև միջազգային 

կազմակերպությունների վարկերի և դրամաշնորհների, պետական բյուջեի միջոցների 

հաշվին Շիրակի և Լոռու մարզերում կառուցված բնակելի ֆոնդի նկատմամբ համայնքի 

սեփականության իրավունքի նվիրատվության‚ առուվաճառքի պայմանագրի հիման վրա 

քաղաքացիների սեփականության իրավունքի պետական գրանցման համար՝ 2000 դրամ. 

4) գրանցված իրավունքի դադարման պետական գրանցման համար՝ 1000 դրամ. 

4.1) նոտարի ծանուցմամբ գույքի նկատմամբ գույքային իրավունքի վերաբերյալ 

նախնական նշում կատարելու համար՝ 2000 դրամ. 

5) անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ իրավունքի սահմանափակման պետական 

գրանցման համար, բացառությամբ օրենքի ուժով կիրառվող սահմանափակումների 

դեպքերի՝ 1000 դրամ. 

6) (կետն ուժը կորցրել է 20.10.16 ՀՕ-166-Ն) 

7) (կետն ուժը կորցրել է 17.12.14 ՀՕ-267-Ն) 

8) անշարժ գույքի գրանցման մատյանում անվանափոխման վերաբերյալ գրառում 

կատարելու և նոր գրանցման վկայական տրամադրելու կամ վկայականում փոփոխություն 

կատարելու համար՝ 2000 դրամ. 

9) անշարժ գույքի միավորի վերաբերյալ միասնական տեղեկանք տրամադրելու 

համար, բացառությամբ սույն մասի 10-րդ և 11-րդ կետերով սահմանված դեպքերի՝ 10000 

դրամ. 

10) գյուղատնտեսական նշանակության մեկ միավոր հողամասի վերաբերյալ 

միասնական տեղեկանք տրամադրելու համար՝ 500 դրամ. 

11) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի և Լոռու մարզերի բնակավայրերում 

պետական գնման պայմանագրով նախատեսված բնակարանային ֆոնդի 

կառուցապատման համար օտարվող հողամասերի միավորի և դրա նկատմամբ գրանցված 

իրավունքների և սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք 

տրամադրելու համար՝ 1000 դրամ. 

11.1) անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ բոլոր գրանցված սահմանափակումների 

վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման համար, բացառությամբ սույն մասի 11.2-րդ 

կետով սահմանված դեպքերի` 5000 դրամ. 

11.2) գյուղատնտեսական նշանակության մեկ միավոր հողամասի նկատմամբ 

գրանցված բոլոր սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման 

համար` 500 դրամ. 

11.3) անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ բոլոր գրանցված իրավունքների վերաբերյալ 

տեղեկատվության տրամադրման համար, բացառությամբ սույն մասի 11.4-րդ կետով 

սահմանված դեպքերի` 5000 դրամ. 



11.4) գյուղատնտեսական նշանակության մեկ միավոր հողամասի նկատմամբ բոլոր 

գրանցված իրավունքների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման համար` 500 

դրամ. 

11.5) անշարժ գույքի միավորի կամ դրա որևէ մասի նկատմամբ միևնույն տեսակի 

իրավունքի կամ սահմանափակման, դրա փոփոխման կամ դադարման վերաբերյալ 

տեղեկատվության տրամադրման համար, բացառությամբ սույն մասի 11.8-րդ կետով 

սահմանված դեպքերի՝ 1000 դրամ. 

11.6) անշարժ գույքի միավորի (հողամասի և շինության) կադաստրային արժեքի 

վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման համար, բացառությամբ սույն մասի 11.7-

րդ կետով սահմանված դեպքերի` 1000 դրամ. 

11.7) գյուղատնտեսական նշանակության մեկ միավոր հողամասի կադաստրային 

արժեքի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման համար` 500 դրամ. 

11.8) գյուղատնտեսական նշանակության մեկ միավոր հողամասի նկատմամբ կամ 

դրա որևէ մասի նկատմամբ միևնույն տեսակի իրավունքի կամ սահմանափակման, 

դրա փոփոխման կամ դադարման վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման 

համար՝ 500 դրամ. 

12) անշարժ գույքի վերաբերյալ սույն մասի 9-11.6-րդ 9-11.8-րդ կետերով 

չնախատեսված այլ տեղեկատվության, ինչպես նաև միևնույն սուբյեկտին որևէ 

իրավունքով պատկանող գույքի առկայության վերաբերյալ տեղեկատվության 

տրամադրման համար՝ 

ա. մեկից մինչև հարյուր միավոր անշարժ գույքի կամ սուբյեկտի վերաբերյալ՝ 

յուրաքանչյուր միավորի համար՝ 1000 դրամ, 

բ. հարյուրից մինչև երկու հարյուր միավոր անշարժ գույքի կամ սուբյեկտի վերաբերյալ՝ 

100000 դրամ՝ գումարած հարյուր միավորը գերազանցող յուրաքանչյուր միավորի համար՝ 

500 դրամ, 

գ. երկու հարյուրից մինչև հազար միավոր անշարժ գույքի կամ սուբյեկտի վերաբերյալ՝ 

150000 դրամ՝ գումարած երկու հարյուր միավորը գերազանցող յուրաքանչյուր միավորի 

համար՝ 200 դրամ, 

դ. հազարից ավել միավոր անշարժ գույքի կամ սուբյեկտի վերաբերյալ՝ 310000 դրամ՝ 

գումարած հազար միավորը գերազանցող յուրաքանչյուր միավորի համար՝ 100 դրամ: 

Ընդ որում, միևնույն սուբյեկտի կողմից սույն կետով սահմանված տեղեկատվության 

տրամադրման դիմումները ներկայացնելու ժամանակ վճարների սահմանաչափերը 

հաշվարկելիս հաշվի է առնվում տվյալ սուբյեկտին մեկ օրացուցային տարվա կտրվածքով 

պետական լիազոր մարմնի տրամադրած նմանատիպ տեղեկատվության միավորների 

գումարային քանակը. 

12.1) գրավի առարկայի բռնագանձման գործընթացն սկսելու, դադարեցնելու կամ 

ավարտելու վերաբերյալ անշարժ գույքի պետական ռեգիստրին ներկայացված 



տեղեկություններն իրավական կադաստրի տեղեկատվության կազմում արտացոլելու, 

գրավի առարկայի բռնագանձման գործընթացն սկսելու, դադարեցնելու կամ ավարտելու 

վերաբերյալ տեղեկատվությունը տրամադրելու համար՝ 1000 դրամ. 

13) (կետն ուժը կորցրել է 17.12.14 ՀՕ-267-Ն) 

14) իրավունքի գրանցման վկայականի կրկնօրինակ տրամադրելու համար, 

բացառությամբ սույն մասի 14.1-ին կետով սահմանված դեպքերի՝ 5000 դրամ. 

14.1) գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերի նկատմամբ իրավունքի 

գրանցման վկայականի կրկնօրինակ տրամադրելու համար՝ 1000 դրամ. 

15) կադաստրային գործի փաստաթղթերի լուսապատճեններ (այդ թվում՝ էլեկտրոնային 

եղանակով) տրամադրելու համար՝ յուրաքանչյուր էջը՝ 20 դրամ. 

16) կադաստրային հատակագծերի և քարտեզների բազային տեղեկատվության 

տրամադրում վեկտորային ֆորմատով՝ անշարժ գույքի յուրաքանչյուր միավորի 

(հողամասի) համար` 100 դրամ. 

16.1) կադաստրային քարտեզների (հատակագծերի) թեմատիկ տեղեկատվության 

տրամադրում վեկտորային ֆորմատով՝ մեկ համայնքի (Երևան քաղաքում` վարչական 

շրջանի) յուրաքանչյուր թեմատիկ շերտում (տվյալների համախմբում) ընդգրկված 

տեղեկատվության համար` 5000 դրամ. 

16.2) անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի հետ տեղեկատվության պարբերական 

թարմացման ծառայությունների պայմանագրի հիման վրա Հայաստանի 

Հանրապետության համայնքների (Երևան քաղաքում` վարչական շրջանների) 

կադաստրային քարտեզների բազային և թեմատիկ տեղեկատվության տրամադրում 

վեկտորային ֆորմատով՝  

ա. սկզբնական տրամադրման համար` 300000 դրամ, 

բ. տրամադրված քարտեզների յուրաքանչյուր հաջորդ թարմացման համար` 50000 

դրամ. 

16.3) սույն մասի 16.2-րդ կետով նախատեսված պայմանագրի օրինակելի ձևը և դրա 

հիման վրա տեղեկատվության տրամադրման կարգը հաստատում է Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարությունը. 

17) տեղագրական հատակագծերի և քարտեզների, օրթոֆոտոհատակագծերի, 

օրթոֆոտոքարտեզների տրամադրում՝ վեկտորային ֆորմատով ամբողջական 

տեղեկատվությամբ հատակագծերի և քարտեզների, օրթոֆոտոհատակագծերի, 

օրթոֆոտոքարտեզների յուրաքանչյուր անվանակարգային (նոմենկլատուրային) թերթի 

համար` 25000 դրամ. 

18) վեկտորային ֆորմատով տեղագրական հատակագծերից և քարտեզներից 

առանձին հատվածներով տեղեկատվության տրամադրում՝ 

ա. 1:10 000 մասշտաբի դեպքում` 1 քառակուսի կիլոմետրի համար` 1000 դրամ, 

բ. 1:25 000 մասշտաբի դեպքում` 1 քառակուսի կիլոմետրի համար` 250 դրամ, 



գ. 1:50 000 մասշտաբի դեպքում` 1 քառակուսի կիլոմետրի համար` 62 դրամ. 

19) թղթային կրիչով ամբողջական տեղեկատվությամբ հատակագծերի և քարտեզների, 

օրթոֆոտոհատակագծերի, օրթոֆոտոքարտեզների յուրաքանչյուր անվանակարգային 

(նոմենկլատուրային) թերթի համար՝ 

ա. գունավոր տարբերակով` 6000 դրամ, 

բ. սև-սպիտակ տարբերակով` 2000 դրամ. 

20) գեոդեզիական ցանցի կետերի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում` 

յուրաքանչյուր գեոդեզիական կետի կոորդինատի (աբցիս, օրդինատ, բարձրություն) 

տրամադրման համար` 1000 դրամ. 

21) անշարժ գույքի միավորի (հողամաս, շինություն) յուրաքանչյուր շրջադարձային 

կետի կամ անկյան կոորդինատի (աբսցիս, օրդինատ) տրամադրման համար` 100 դրամ. 

22) թղթային տարբերակով ցանկացած մասշտաբի (15x15 սմ կամ 23x23 սմ) 

օդալուսանկարի տրամադրման համար` 1500 դրամ. 

23) (կետն ուժը կորցրել է 20.10.16 ՀՕ-166-Ն) 

24) սույն հոդվածի 16-րդ և 18-րդ կետերով նախատեսված տեղեկատվության 

տրամադրումը թղթային տարբերակով կատարվում է սույն հոդվածի 16-րդ և 18-րդ 

կետերով սահմանված վճարներին ավելացնելով հետևյալ վճարները` 

ա. A0 ֆորմատ` 5000 դրամ, 

բ. A1 ֆորմատ` 2500 դրամ, 

գ. A2 ֆորմատ` 1250 դրամ, 

դ. A3 ֆորմատ` 625 դրամ, 

ե. A4 ֆորմատ` 300 դրամ. 

25) աշխարհագրական օբյեկտի անվանման վերաբերյալ տեղեկանք տրամադրելու 

համար` 1000 դրամ. 

26) ռեֆերենց կայանների ծառայություններից մեկ սարքով օգտվելու համար՝ ամսական 

5000 դրամ: 

27) անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի պաշտոնական կայքէջի էլեկտրոնային 

համակարգի միջոցով ինքնաշխատ եղանակով տրամադրվող յուրաքանչյուր 

տեղեկատվության համար՝ 500 դրամ:  

2. Պետական գրանցման ծառայության մատուցման համար գանձվող վճարների 

առանձնահատկություններն են` 

1) անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ միաժամանակ մեկից ավելի գույքային 

իրավունքներ գրանցելու դեպքում, եթե գրանցման արդյունքում կազմվում և տրամադրվում 

է մեկ գրանցման վկայական, ապա գանձվում է պետական գրանցման մեկ` սույն օրենքով 

սահմանված առավելագույն բարձր վճար. 

2) գույքի կամ դրա որևէ մասի նկատմամբ սեփականության իրավունքի նոր պետական 

գրանցման դեպքում, եթե այն պայմանավորված է սեփականության կամ այլ 



իրավունքների դադարմամբ, իրավունքի դադարման պետական գրանցման վճար չի 

գանձվում: 

 

 

 Հոդված 74.  Պետական գրանցման և տեղեկատվության ժամկետները 
  

1. Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների ծագման, փոփոխման կամ փոխանցման 

պետական գրանցումը կատարվում է պետական գրանցման դիմումը սույն օրենքով 

սահմանված կարգով ներկայացվելու օրվանից 4-րդ աշխատանքային օրը, բացառությամբ 

սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված դեպքերի: 

2. Դիմողի ցանկությամբ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների ծագման, 

փոփոխման, փոխանցման պետական գրանցումը կարող է կատարվել նաև արագացված 

կարգով, որի դեպքում սույն օրենքով սահմանված վճարները բազմապատկվում են 

հետևյալ գործակիցներով. 

1) պետական գրանցման դիմումը ներկայացվելու օրվանից 3-րդ աշխատանքային օրը, 

պետական գրանցում կատարելու դեպքում` երկու գործակցով. 

2) պետական գրանցման դիմումը ներկայացվելու օրվանից 2-րդ աշխատանքային օրը, 

պետական գրանցում կատարելու դեպքում` երեք գործակցով. 

3) որպես առանձին անշարժ գույքի միավոր գրանցված գույքի նկատմամբ 

իրավունքների ծագմանը, փոփոխմանը, փոխանցմանն ուղղված գործարքներից ծագող 

իրավունքների պետական գրանցման դիմումը ներկայացնելու օրը` աշխատանքային երկու 

ժամվա ընթացքում, պետական գրանցում կատարելու դեպքում` վեց գործակցով: 

3. Իրավունքի դադարման պետական գրանցումը կատարվում է դրա վերաբերյալ 

դիմումը սույն օրենքով սահմանված կարգով ներկայացվելու օրվանից 2-րդ 

աշխատանքային օրը, բացառությամբ սույն մասի երկրորդ պարբերությամբ սահմանված 

դեպքերի: 

Եթե իրավունքի դադարման պետական գրանցման դիմումի հետ միաժամանակ 

ներկայացվել է դրա հետ կապված այլ իրավունքի պետական գրանցման կամ 

տեղեկատվության տրամադրման դիմում, ապա դադարման պետական գրանցումն 

իրականացվում է այդ դիմումով պատվիրված գործառույթի իրականացման համար 

սահմանված ժամկետում: 

4. Անշարժ գույքի նոր հասցեի կամ հասցեի փոփոխության առանձին գրանցումը 

կատարվում է, և դրա հիմքով նոր գրանցման վկայականը տրամադրվում, կամ 

վկայականում համապատասխան փոփոխությունը կատարվում է հասցեի գրանցման 

վերաբերյալ դիմումը սույն օրենքով սահմանված կարգով ներկայացվելու օրվանից 2-րդ 

աշխատանքային օրը: 



Եթե սույն մասով նախատեսված հասցեի կամ հասցեի փոփոխության գրանցում 

կատարելու պահանջը ներկայացվում է դրա հետ կապված տեղեկատվության 

տրամադրման դիմումով, ապա հասցեի կամ հասցեի փոփոխության առանձին գրանցումը 

կատարվում է այդ դիմումով պատվիրված գործառույթի իրականացման համար 

սահմանված ժամկետում: 

5. Անշարժ գույքի գրանցման մատյանում անվանափոխման վերաբերյալ գրառումը 

կատարվում է, և դրա հիմքով նոր գրանցման վկայականը տրամադրվում, կամ 

վկայականում համապատասխան փոփոխությունը կատարվում է դրա վերաբերյալ դիմումը 

սույն օրենքով սահմանված կարգով ներկայացվելու օրվանից 2-րդ աշխատանքային օրը, 

բացառությամբ սույն մասի երկրորդ պարբերությամբ սահմանված դեպքերի: 

Եթե սույն մասով նախատեսված գրառումը կատարելու պահանջը ներկայացվում է դրա 

հետ կապված իրավունքի պետական գրանցման կամ տեղեկատվության տրամադրման 

դիմումով, ապա անվանափոխման վերաբերյալ գրառումը կատարվում է այդ դիմումով 

պատվիրված գործառույթի իրականացման համար սահմանված ժամկետում: 

6. Իրավունքի գրանցման վկայականի կրկնօրինակը տրամադրվում է դրա համար 

դիմումը սույն օրենքով սահմանված կարգով ներկայացվելու օրվանից 2-րդ 

աշխատանքային օրը: 

7. Պետական գրանցման կամ տեղեկատվության տրամադրման ժամանակ թույլ 

տրված սխալի ուղղումը կատարվում է դրա համար դիմումը սույն օրենքով սահմանված 

կարգով ներկայացվելու օրվանից ոչ ուշ, քան 2-րդ աշխատանքային օրը: 

8. Անշարժ գույքի միավորի վերաբերյալ տեղեկատվությունը (այդ թվում` միասնական 

տեղեկանքի ձևով) տրամադրվում է դրա համար դիմումը սույն օրենքով սահմանված 

կարգով ներկայացվելու օրվանից 3-րդ աշխատանքային օրը, բացառությամբ սույն մասի 

երկրորդ և երրորդ պարբերություններով սահմանված դեպքերի: 

Դիմողի ցանկությամբ անշարժ գույքի միավորի վերաբերյալ տեղեկատվությունը կարող 

է տրամադրվել նաև դիմումը ներկայացվելու օրվանից հետո` 2-րդ աշխատանքային օրը, 

որի դեպքում տեղեկատվության տրամադրման վճարը բազմապատկվում է երկու 

գործակցով: 

Դիմողի ցանկությամբ գրանցված անշարժ գույքի միավորի վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը (այդ թվում` միասնական տեղեկանքի ձևով) կարող է տրամադրվել 

դիմումը ներկայացնելու օրը` աշխատանքային երկու ժամվա ընթացքում, որի դեպքում 

տեղեկատվության տրամադրման վճարը բազմապատկվում է վեց գործակցով: 

9. Սույն հոդվածի 3-րդ, 5-րդ և 6-րդ մասերով նախատեսված աշխատանքները կարող 

են կատարվել նաև արագացված կարգով՝ սույն հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետի 

պահանջներին համապատասխան: 



10. Սույն հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով և 8-րդ մասի երրորդ պարբերությամբ 

նախատեսված դիմումները կարող են ներկայացվել մինչև աշխատանքային օրվա 

ավարտից երկու ժամ առաջ: 

11. Սույն օրենքի 73-րդ հոդվածի 15-25-րդ կետերով նախատեսված տեղեկատվությունը 

տրամադրվում է դիմումը ներկայացվելու օրվանից 3-րդ աշխատանքային օրը, իսկ դիմողի 

ցանկությամբ` նաև դիմումը ներկայացվելու օրվա հաջորդ աշխատանքային օրը` 

տեղեկատվության վճարի նկատմամբ կիրառելով երկու գործակիցը: 

12. Սույն հոդվածով սահմանված ժամկետների հաշվարկը սկսվում է դիմումի 

մուտքագրման պահից: 

13. Սույն օրենքի 73-րդ հոդվածի 27-րդ կետով նախատեսված տեղեկատվությունը 

տրամադրվում է անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի պաշտոնական կայքէջում 

հասանելի վճարահաշվարկային համակարգի միջոցով նույն կետով սահմանված 

վճարը կատարելուց  հետո՝ անմիջապես: 

 

 Հոդված 75.  Պետական գրանցման և տեղեկատվության տրամադրման վճարների

մասով արտոնությունները 
  

1. Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման համար սույն օրենքով 

սահմանված վճարները չեն գանձվում քաղաքացիներին սեփականության իրավունքով 

պատկանող, մինչև 1998 թվականի մարտի 1-ը ձեռք բերված և 1998 թվականի մարտի 1-ից 

հետո չգրանցված, ինչպես նաև օրենքով սահմանված կարգով գույքային իրավունքները 

վերականգնված և 1998 թվականի մարտի 1-ից հետո չգրանցված բնակելի նշանակության 

անշարժ գույքի (բացառությամբ առանձին միավոր հանդիսացող ավտոտնակների) և 

գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերի նկատմամբ սեփականության իրավունքի 

առաջին պետական գրանցման դեպքում: 

Սույն մասով սահմանված արտոնությունները չեն տարածվում սույն օրենքի 74-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված՝ արագացված կարգով իրավունքների պետական 

գրանցման վրա: 

2. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և 

դեպքերում գույքի նկատմամբ սահմանափակում կիրառելու լիազորություն ունեցող 

իրավասու մարմիններն ազատվում են սահմանափակման պետական գրանցման վճարից: 

3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած ցանկերում 

ընդգրկված սահմանամերձ և բարձրլեռնային բնակավայրերում գտնվող անշարժ գույքի 

նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման կամ այդ գույքի վերաբերյալ 

տեղեկատվության տրամադրման համար սույն օրենքով սահմանված վճարները գանձվում 

են 50%-ի չափով: 



3.1. Ֆիզիկական անձինք կամ Հայաստանի Հանրապետության տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններն իրենց գույքի կամ գույքային իրավունքների մասին 

հայցվող՝ սույն օրենքի 73-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11.1-12-րդ և 15-րդ (մինչև 10 էջ 

պատճենահանված փաստաթղթերի մասով) կետերով սահմանված տեղեկության համար 

ազատվում են տեղեկատվության տրամադրման վճարից: 

Սույն մասով սահմանված արտոնությունները չեն տարածվում սույն օրենքի 74-րդ 

հոդվածի 8-րդ և 11-րդ մասերով սահմանված՝ արագացված կարգով տեղեկատվության 

տրամադրման վրա: 

4. Անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի տվյալների մասին 

տեղեկատվությունը, բացառությամբ միասնական տեղեկատվության, Հայաստանի 

Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմին, Հայաստանի Հանրապետության 

Ազգային ժողովի աշխատակազմին և պատգամավորներին, Հայաստանի 

Հանրապետության պետական կառավարման մարմիններին, դատարաններին, 

Հայաստանի Հանրապետության դատախազությանը և քրեական հետապնդման այլ 

մարմիններին, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկին, Հայաստանի 

Հանրապետության վերահսկիչ պալատին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 

ստեղծված մշտապես գործող մարմիններին, Հայաստանի Հանրապետության մարդու 

իրավունքների պաշտպանին, հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարին 

տրամադրվում է անվճար` Հայաստանի Հանրապետության օրենքով իրենց վերապահված 

լիազորությունների իրականացման համար:  

Պետական կառավարման մարմիններին սույն մասով սահմանված կարգով 

տրամադրված տեղեկատվությունը, ինչպես նաև կադաստրային, տեղագրական կամ 

հողաշինարարական քարտեզները կարող են վերջիններիս կողմից փոխանցվել այլ 

անձանց միայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման հիման վրա, 

որի դիմաց անշարժ գույքի պետական ռեգիստրին հատկացվում է համապատասխան 

փոխհատուցում: 

5. Սույն հոդվածի 4-րդ մասի առաջին պարբերությամբ նախատեսված 

տեղեկատվությունը այլ անձանց տրամադրվում է անվճար միայն «Տեղեկատվության 

ազատության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 

և 8-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, ինչպես նաև այլ օրենքով սահմանված դեպքերում: 

6. Սույն հոդվածով սահմանված արտոնությունները չեն տարածվում սույն օրենքի 

73-րդ հոդվածի 1-ին մասի 27-րդ կետով սահմանված տեղեկատվության տրամադրման 

վրա: 


